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KUTEENMENEKKI yhteen mattoon
Trikookude:
vedenvihreä 700 g
beige 1 060 g
luonnonvalkoinen 95 g
tummanharmaa 50 g
Yhteensä trikoota 1 905 g
Lilli-ontelokude:
ruskea (03) 425 g

KUDONTAOHJE
Ota loimen reunimmaiset langat pois niidestä. Heitä sukkula 
viriöön aina reunalankojen yli ja ota pois ali, niin reunat 
sitoutuvat siististi. Jätä loimesta maton päihin n. 15 cm 
viimeistelyvaraa. Heitä maton alkuun ja loppuun muutama 
heitto loimilangalla. Kudo palttinapohja kolmella sukkulalla 
kuteina vedenvihreä trikoo, beige trikoo ja ruskea Lilli-
kude. Kudo kuviot poljentaohjeen mukaisesti. Voit joutua 
katkaisemaan kuteita välillä, jotta saat palttinan lähtemään 
oikeasta reunasta. Kudottu pituus 184 cm. 

Raidoitus
18 cm palttinapohjaa
Kuvioraita ”Kruunu” n. 19 cm
18 cm palttinapohjaa
Kuvioraita ”Tiara” n. 9,5 cm
Toista alusta yhteensä 2 kertaa.
18 cm palttinapohjaa
Kuvioraita ”Kruunu”
18 cm palttinapohjaa

MALLISUUNNITTELU Marjatta Hirvi KUTOJA Kirsi Vakkari
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Ruusukasmatto
Koko valmiina 79 x 183 cm

Loimi  12-säik. kalalanka Liina, tex 30x12, 
 valkaisematon, 1 kg = n. 2 560 m

Loimen  leveys 84 cm
 tiheys 2 lankaa/cm
 lankaluku 168 + 4
 pituus 6,8 m
 langanmenekki 450 g = n. 67 g metrille
Pirta  20/1
Sidos  Ruusukas

VIIMEISTELY
Solmi loimilangat 2 + 2 
kankurinsolmulla. Tee 
hevosenhäntäsolmut ja tasaa 
hapsut yhtä pitkiksi. Prässää 
matto.  

21 x 8 = 168 + 4 vahvistuslankaa
21 x 

Vahvistetut reunat:

Niisi loimen kaksi 
reunimmaista 
lankaa kaksinkertaiseksi.
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“Kruunu” ja “Tiara” raidoissa:
= beige trikoo
= vedenvihreä tai valkoinen trikoo
= tummanharmaa
   trikoo

“Palttinapohjaa” 
kohdissa heitä 
vuorotellen 
vedenvihreä trikoo, 
beige trikoo ja ruskea 
Lilli-ontelokude. 
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